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54602322 : สาขาวชิาการประกอบการ  
คาํสาํคญั : ส่วนประสมทางการตลาด/การตดัสินใจซือ/เครืองสาํอาง  

    พทัธนนัท ์รุ่งเจริญ:ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองสาํอาง 
ของร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์ สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม.อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
ผศ.ดร. พิทกัษ์ ศริิวงศ์. 120 หนา้ 
                การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือเครืองสําอางร้านสวสัดีไดเร็คเซลล์สาขาอาํเภอเมือง จังหวดันครปฐม และ 2) ศึกษา
พฤติกรรมการซือเครืองสําอางร้านสวสัดีไดเร็คเซลล์สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 3) เพือศึกษา
ปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือเครืองสําอาง 4) เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคลกับปัจจัยประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองสําอาง  และ 5) เพือศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ
เครืองสําอางร้านสวสัดีไดเร็คเซลล์สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี 
ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีเป็นสมาชิกร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์ สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน  คน โดย
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
                ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการซือเครืองสําอางของลูกคา้ทีเป็นสมาชิกร้านสวสัดีไดเร็ค
เซลส์ สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐมส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์ 1 –  ปี  ใชบ้ริการ  
ครังต่อเดือน ไม่กาํหนดวนัแน่นอนในการใชบ้ริการ ใชบ้ริการช่วงเวลา .  – .  น. ใชเ้วลาครังละ 
15 –  นาที  มีค่าใชจ่้ายในการซือระหวา่ง  –  บาท มีการตดัสินใจซือเครืองสําอางทีเขา้ร้าน
สวสัดีไดเร็คเซลส์ทุกครัง  เหตุผลทีตดัสินใจซือเครืองสาํอางร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์เนืองจากราคาสินคา้
บางประเภทถูกกว่าร้านอืน มีการแนะนําคนรู้จักให้มาใช้บริการร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์  ประเภท
เครืองสําอางทีเลือกซือ คือ เครืองสําอางสําหรับใบหน้า  และส่วนใหญ่ตดัสินใจซือเครืองสําอางดว้ย
ตนเอง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองสําอางร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์
มากทีสุด คือ ดา้นราคา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่วนบุคคลทีแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การซือเครืองสาํอาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
 
สาขาวชิาการประกอบการ                        บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร            
ลายมือชือนกัศึกษา..............................................................                                          ปีการศึกษา 2555 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์....................................................................                            
    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

54602322: MAJOR : ENTERPRENEURSHIP  
KEY WORDS: MARKETING MIX FACTORS / DECISION TO PURCHASE / COSMETICS  
 

      PATTANAN RUNGCHAROEAN: MARKETING FACTORS THAT AFFECT THE 
CUSTOMER’S DECISION TO BY COSMETICS AT SAWASDEE DIRECTSALES 
NAKHONPARTHOM PROVINCE. ADVIROR: ASST. PROF.PHITAK SIRIWONG,Ph.D. 120 pp.  

 
This research aims to study the marketing mix factors which affecting  the customer 

decision to buy cosmetic from sawasdee direct sales shop at  Muang  Nakhornprathom province 
has the purposes of 1) studying the market factors influence the decision to purchase cosmetics. 
2) studying  consumer behavior of sawasdee  shop at Muang Nakhornprathom province. 3) To 
study the relationship between personal behavior in purchasing cosmetics. 4) To study the 
relationship between personal factors and marketing mix factors affecting the decision to buy 
cosmetics. And 5) To study the relationship between personal factors and marketing mix factors 
affecting  that the affect    decision in buying cosmetics. The population that use in this study is 
member of sawasdee direct sales shop at Muang  Nakhornprathom province branch 340 peoples 
and use questionnaire as a research tool. 

The results of this research showed that buying behavior of customers, most of customer 
that come to get our service to be member 1-2 years over and come to get service from 
sawasdee direct sales shop at Muang Nakhornprathom province branch 2 times per month but 
do not fix the day that come to get service, period of time that come to get service 15.01-18.00 
and takes 15-20 minutes at a time, cost of service around 101-500 Bath. The customer have a 
decision to buy cosmetics in every time they come to get services and reason that make 
customers decision to buy cosmetics from sawasdee direct sales shop at Muang  
Nakhornprathom province branch is some cosmetics cheaper than other shop. The kind of 
cosmetics that customer decision to buy is cosmetics that applied to use for face and mostly 
customers decision to buy by themselves. The marketing mix factors that influence with customer 
decision to buy cosmetic from sawasdee direct sales shop at Muang Nakhornprathom province  
is price. The different of marketing mix factors and personal factors have different buying habits 
significant of statistic at 0.05  
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วิทยานิพนธ์ “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจซือเครืองสําอางของ
ร้านสวสัดีไดเร็คเซลส์ สาขาอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม” สามารถสําเร็จและสมบูรณ์ไดด้ว้ยความ
เมตตากรุณาจากผูท้รงคุณวุฒิหลายท่าน ทีให้คาํปรึกษา แนะนาํและส่งเสริมให้กบัผูว้ิจยัเป็นอย่าง
มาก คอยดูแลแก้ไขชีแนวทางในการศึกษาวิจยั ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่
เสมอมา โดยเฉพาะอยา่งยงิผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทีได้
ให้คาํปรึกษาและขอ้แนะนาํในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบันี รวมทงัผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสพชยั 
พสุนนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ  ขอบคุณคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีทุกท่านของ
สาขาการประกอบการ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้ให ้และคอยดูแลการดาํเนินการในทุก ๆ เรือง ตงัแต่เริมเขา้ศึกษาจนสาํเร็จการศึกษา 
  ขอบคุณบรรดาเพือน ๆ ร่วมชันเรียนทุกคนในสาขาการประกอบการ ทีให้การ
ช่วยเหลือผูว้จิยัใน ทุก ๆ ดา้น และคอยใหก้าํลงัใจตลอดจนเป็นทีปรึกษาทีดีเสมอมา 
  สุดทา้ยนี คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบันี ขอมอบวิทยานิพนธ์ฉบบันีเป็น
กาํลงัใจ และแรงบนัดาลใจกบัทุกท่านทีนาํไปศึกษา และเป็นเครืองบูชาพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ญาติ
พีนอ้ง บรรดาคณาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านดว้ยความเคารพ   
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